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ANEXO II 
 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE DOUTORADO E MESTRADO –2º SEMESTRE DE 2022 

DIA/ 
HORÁRIO 

DISCIPLINAS  
 

INÍCIO 
 

PROFESSORES 
 

Vagas  

2ª feira 
14:20 às 17h 

TÓPICOS ESPECIAIS II- FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO GOVERNO BOLSONARO – 30 
horas/2 créditos  

Ementa - O Federalismo, conflito e consenso. O Federalismo brasileiro e sua configuração a partir do 
processo de democratização. Relações federativas e produção de políticas públicas no governo Bolsonaro. 
O caso exemplar do enfrentamento à pandemia. Razões e estratégias do desmantelamento das políticas 
públicas no governo Bolsonaro. A militarização da administração pública federal: motivações e 
consequências. Em que medida seria possível pensar em uma refundação das políticas públicas federais 

no governo Bolsonaro?    

22/08 a 31/10 
P.Emaús   
sala 410 

Carlos Aurélio de Faria 
Carlos Alberto de V. Rocha  

 

 
 
 

6 (seis) 

3ª feira 
14:20 às 17:10 

TÓPICOS ESPECIAIS II – SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES – 30 horas/2 créditos 
Ementa - A disciplina tem como proposta discutir a inserção das organizações na sociedade moderna. 
Para tanto, num primeiro momento, considera-se a organização como uma manifestação de estrutura 
social, atentando-se para os tipos-ideais de dominação, em especial para a dominação racional-legal 
(burocrática). Num segundo momento, complementa-se a análise com a abordagem dos efeitos não-
intencionais da burocracia, referenciando-se nas literaturas clássica e contemporânea. A disciplina 
considera ainda o debate teórico e os estudos empíricos mais recentes sobre a dinâmica das organizações, 
contemplando temas tais como estrutura e tecnologia, a relação organizações-ambiente social, a frouxa 
articulação entre estrutura e ação no ambiente organizacional. Ênfase especial é dada à análise 
institucional das organizações como também à abordagem do neo-institucionalismo.  

09/08 a 18/10 
P. Emaús 
Sala 410 

Luís Flávio Sapori 

 
 
 
 

6 (seis) 

4ª feira 
14:20 às 17h 

SOCIOANTROPOLOGIA URBANA – 45 horas/3 créditos  
Ementa - As contribuições teóricas e metodológicas da Sociologia e da Antropologia para a compreensão 
do fenômeno urbano. A Escola de Chicago e as pesquisas atuais sobre o efeito-território. Estudos sobre 
cidades brasileiras a partir dos anos 1970. A tradição antropológica no estudo das cidades. As diversas 
formas de apropriação do espaço urbano pelos diferentes grupos. 

10/08 a 07/12 
P. Emaús  
Sala 401 

Candice Vidal e Souza  
Luciana Teixeira de Andrade 

 

 
6 (seis) 
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4ª feira 
14:20 às 17h 

TÓPICOS ESPECIAIS II – FRONTEIRAS SOCIAIS, DESIGUALDADES E SUAS JUSTIFICAÇÕES – 30 
horas/2 créditos 

Ementa: Estratificação social, estrutura e hierarquia social. Abordagens sobre as desigualdades nas 
ciências sociais. Distinção e elementos simbólicos da diferenciação e das fronteiras sociais. Estrutura das 
desigualdades. Percepções e justificações das desigualdades. Tolerância e resistências às 
desigualdades. Unidades: I. Conceitos; visão geral: hierarquias sociais; estratificação, casta, estamento, 
classe. II. Clivagens sociais, poder simbólico e distinção. III. O espaço social e a construção de classificações 
e demarcações. IV. Estratificação social e mobilidade social: abordagens analíticas. IV. Estrutura da 
desigualdade: trabalho, renda, educação, saúde, raça e gênero.  

17/08 a 09/11 
P. Emaús  
Sala 410 

Cristina A. C. Filgueiras 
André Junqueira Caetano 

 
 
 

6 (seis) 

6ª feira 
13:30 às 17h 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA - 60 horas/4 créditos  

(Obrigatória/Mestrado) 

12/08 a 18/11 
P. Emaús  
Sala 401 

Alessandra S. Chacham  
Juliana Jayme 

 
6 (seis) 

6ª feira 
14:20 às 18h 

METODOLOGIA DAS CIENCIAS SOCIAIS - 60 horas /4 créditos  
(Obrigatória/Doutorando) 

12/08 a 02/12 
P. Emaús  
Sala 410 

Cristina A. C. Filgueiras 
Regina Medeiros  

Maria Carolina Tomás 

 
6 (seis) 

Observação: horário e início do período de oferta estão sujeitos a alteração. 

 

 

 


